Bli Järfällakompis du också!
Vad är Järfällakompis för något?
Som Järfällakompis kan du som som bor eller arbetar i Järfälla bli vän med en nyanländ
person som har kommit till Sverige från ett annat land. Som redan etablerad i det svenska
samhället kan du göra en insats och vara till viktig hjälp för den nyanlände, samtidigt som den
nya vänskapen kan vara givande för dig själv, dina vänner eller din familj. Järfällakompis är
ett koncept kopplat till arbetet med integration och mottagande i Järfälla, samordnat av
Järfälla kommun tillsammans med våra samarbetspartners i civilsamhället.
Vad får jag och den nyanlände ut av det?
Du och din nya vän utbyter tillsammans erfarenheter, kultur- eller språkmässigt, själva eller
tillsammans med andra. Du kan göra en viktig insats genom att ge tips och råd om hur det
fungerar i Sverige, vilket underlättar för den nyanlände att komma in i samhället, få nätverk,
och öva på svenska språket. För dig själv kan detta vara ett spännande möte för dig med
någon från en annan kultur. Du får också möjlighet att med din kompis delta i många
spännande och roliga aktiviteter som ordnas av civilsamhället i Järfälla.
Vad är mina uppgifter som Järfällakompis? Vilka regler gäller?
Det är inte komplicerat. Ni lär känna varandra och ses hur mycket och så ofta som ni själva
vill. Det kan vara över en fika, på en promenad, vid någon aktivitet eller tillsammans med
andra i föreningsaktiviteter. Samtidigt får du tillgång till information av Järfälla kommun som
hjälper dig att kunna svara på frågor och veta vad som är på gång.
Det finns en policy för dig som Järfällakompis som utgår från ett positivt beteende i mötet,
med respekt och förtroende samt att hantera information varsamt. I övrigt är det upp till dig!
Är jag själv i detta eller jobbar jag med andra?
Järfälla kommun bygger upp en samverkansplattform med föreningar och trossamfund kring
integrationsarbetet. Dessa ordnar språkcaféer och olika aktiviteter där du och din kompis
gärna får delta. Du kan läsa mer under www.jarfalla.se/integration under
”Samverkansplattform” och ”civilsamhälle”. Du får även kostnadsfri tillgång till kurser och
föreläsningar. Se nästa sida för att anmäla dig till första träffen!
Hur anmäler jag mig för att bli Järfällakompis?
Det är lätt gjort! Skicka ett mail med ditt namn, ålder, telefonnummer och e-postadress till
integration@jarfalla.se. Du kommer därefter att få mer information och anmälningsformulär
för att kunna matchas mot en person som är ny i Sverige. Du kan även sända frågor hit.
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Får jag någon ersättning?
Uppdraget är en enskild fråga mellan dig och den nyanlände. Det är ideellt och ingen
ersättning utgår. Föreningar och trossamfund som arbetar med detta kan dock söka bidrag från
Järfälla kommun för att organisera aktiviteter kring integrationsarbetet.
Vilka åldersgrupper gäller det?
De flesta av våra nyanlända som berörs av detta är ensamma vuxna (ibland familjer med
barn). Dessa är i fokus initialt. Under 2017 kommer vi även att arbeta för kopplingar som
Järfällakompis mellan ensamkommande flyktingbarn och ungdomar i Järfälla kommun.
Kontakt till Järfälla kommun
Patrik Vuorio är utvecklingsstrateg/projektledare för Järfälla kommuns samverkansplattform
för integration och mottagande. Du når honom på 0765-841424 eller integration@jarfalla.se.
Kring arbetet med Järfällakompisar kommer olika föreningar och trossamfund att vara aktiva
och du får gärna gå med i någon av dessa (men behöver inte göra det för att bli
Järfällakompis). Mer information får du när du anmäler dig, och du kan läsa mer på
www.jarfalla.se/integration.
Samverkansplattformen byggs upp på uppdrag av Järfälla kommuns samordningschef för
integration och mottagande, Alexander Rajsic.

Missa inte föreläsningar 7, 14 och 19 december!
Kvällarna 7, 14 och 19 december erbjuder vi för våra Järfällakompisar unika föreläsningsoch utbildningstillfällen. Järfälla kommun har anlitat Mary Juusela, mångfaldsexpert, Lika
Olika, som kommer att inspirera och berätta om mångfald och integration under dessa
tillfällen enligt Lika Olika-metoden. Patrik Vuorio, projektledare för samverkansplattformen,
kommer att berätta om vad det innebär att vara Järfällakompis.
Missa inte detta! Vi bjuder på fika.
Som Järfällakompis deltar man en av kvällarna, 18.30-21. Lokal är i Jakobsbergs C
(bekräftas vid anmälan).
Först till kvarn gäller. Anmäl dig snarast till integration@jarfalla.se!
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